PRAVILA DIVJE LIGE V NOGOMETU SELCA 2016

























Organizator divje lige v nogometu je ŠD Selca
Vodja tekmovanja je Bernik Tadej (041-746-406)
Za nogometno igrišče je odgovorno Športno Društvo Selca
Igra traja 2 x 20 minut z dvominutnim odmorom. Igra 6 igralcev in vratar,
tekma pa se lahko prične, če ima ekipa 5 igralcev in vratarja. V primeru, da ene
ekipe ni, se ustrezno ukrepa (0:3).Nasprotnika se čaka 5 minut od objavljenega
termina tekme dalje. V primeru, da ob uri ni obeh ekip,nobena ekipa ne dobi
točk. Dovoljeno je igrati z obutvijo, ki ima 10 ali več kramponov iz gume, pred
pričetkom tekme sodnik preveri ustreznost obutve. Če med tekmo ugotovi, da
kdo nima ustrezne obutve ga kaznuje z RUMENIM KARTONOM.
V PRIMERU FIZIČNEGA NAPADA IGRALCA, EKIPE, FUNKCIONARJA
ALI GLEDALCEV NA SODNIKA SE TEKMA PREKINE TER USTREZNO
UKREPA. O SANKCIJAH ODLOČA ARBITRAŽNA KOMISIJA!
ORGANIZATOR LAHKO NA PREDLOG SODNIKA, IGRALCEV ALI PO
LASTNI PRESOJI IZ LIGE IZKLJUČI IGRALCA, KI SE NA IGRIŠČU ALI
ZUNAJ IGRIŠČA OBNAŠA NEPRIMERNO!
NA SOJENJE NI PRITOŽB!
Po presoji sodnika so naslednje kazni: RUMENI, DVA RUMENA ALI RDEČI
KARTON. Po prejemu rdečega kartona ekipa IGRA Z IGRALCEM MANJ
Izključen igralec ima PREPOVED NASTOPA NA NASLEDNJI TEKMI.
PREPOVED IGRANJA ENE TEKME IMA TUDI IGRALEC, KI JE V
TEKOČI SEZONI PREJEL TRI RUMENE KARTONE. Za tekmo, na kateri
velja prepoved se šteje prva naslednja tekma, ki jo igra ekipa tudi če je to
zaostala tekma. O tem organizator obvesti ekipo.
Prosti streli so direktni ali indirektni po presoji sodnika.
Oddaljenost živega zidu je 7 metrov.
Avt se izvaja z obema rokama ter z metom prek glave.
MENJAVA SE IZVAJA SAMO NA SREDINI IGRIŠČA Z ODOBRITVIJO
SODNIKA.
Za zmago ekipa dobi 3 točke, za neodločen izid pa 1 točko.
EKIPA LAHKO PRESTAVI TEKMO ENKRAT V SEZONI. O TEM OBVESTI
VODJO TEKMOVANJA NAJKASNEJE V PONEDELJEK DO 20. URE PRED
ODIGRANIM KROGOM. ORGANIZATOR DOLOČI TERMIN KDAJ SE
PRESTAVLJENA TEKMA ODIGRA (NASLEDNJI KROG).
V ZADNJEM KROGU PRESTAVLJENIH TEKEM NI!
EKIPA, KI NIMA PORAVNANIH OBVEZNOSTI DO ORGANIZATORJA,
TEKME NE MORE PRESTAVITI!
EKIPI, KI NIMA PORAVNANIH OBVEZNOSTI DO ORGANIZATORJA, SE
ŽELJA O URI IGRANJA NA BO UPOŠTEVALA!
Vsak igralec igra na lastno odgovornost.
Na ligi lahko nastopajo samo igralci stari 15 let ali več.
Igra se v enotnih dresih.


















V primeru enakega števila točk na končni lestvici odloča medsebojna tekma, v
primeru neodločenega izida pa gol razlika Če je enaka se prvo šteje število danih
zadetkov.
Če ekipa manjka dvakrat se izloči iz tekmovanja, njeni rezultati pa se upoštevajo
0:3
Pritožbe glede regularnosti tekme odda vodja ekipe takoj po tekmi
organizatorju, o njih pa odloča arbitražna komisija.
Vsaka ekipa mora pred PRVO TEKMO ODDATI SPISEK največ 20 igralcev, ki
bodo igrali v ligi. Igralec lahko igra samo za eno ekipo v ligi, moštvo pa ima lahko
samo enega igralca, ki na področju Selške doline nima stalnega bivališča.Za
tujega se ne šteje tisti, ki je daljši čas živel v Selški dolini, sedaj pa živi zunaj nje
Organizator bo imel spisek prijavljenih igralcev, tako da lahko nasprotnik
preveri upravičenost igranja posameznega igralca.
NAGRADE ZA NAJBOLJŠE SO POKALI. POKALE DOBIJO PRVE ŠTIRI
EKIPE IN POKALNI ZMAGOVALEC. POKALE DOBITA TUDI
PRVOUVRŠČENI EKIPI DRUGE LIGE. Zmagovalca prve lige in pokalnega
tekmovanja prejmeta tudi prehodni pokal, ki preide v trajno last v primeru treh
zaporednih zmag ali petih zmag v zadnjih desetih letih
Na Športni park Rovn ni dovoljeno prinašati pijače.
Ostalo po pravilih NZS za veliki nogomet razen off sidea.
Pred prvo tekmo se izroči žoga sodniku, ki jo po končanem sojenju VRNE
ORGANIZATORJU. V primeru da žoga leti v vodo, je DOLŽNOST EKIPE, ki
jo je spravila v vodo, da jo najde, v nasprotnem primeru MORA KUPITI NOVO.
ŠTARTNINA ZA LIGO : 180 €
Sistem tekmovanja: Liga sistem vsak z vsakim (enotna liga)
Končna razpredelnica lige pomeni tudi izhodišče za divjo ligo v naslednjem letu.
Organizator bo težil k temu, da sta ligi številčno čimbolj izenačeni (lahko
napreduje ali izpade tudi več ekip, glede na lestvico ob koncu sezone)
V primeru 12 ali manj ekip, se oblikuje enotna liga
Morebitne spore, težave, probleme... rešuje arbitražna komisija, ki jo sestavljajo:
 Vodja tekmovanja (Tadej Bernik,Boštjan Bernik)
 Predstavnika organizatorja (Brane Bertoncelj, Gašper Benedik)
 Dva predstavnika igralcev
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